
குழந்தைகளுக்கான கார ்குழந்தைகளுக்கான கார ்
இருக்தகக்கு உரிய பாதுகாப்புஇருக்தகக்கு உரிய பாதுகாப்பு

வழங்குவது

பின்புறமாக 
நநாக்க்கியிருை்ைல்

நமல்பக்க இதைப்புப் நமல்பக்க இதைப்புப் 
படத்டயானது ஆைாரப்புள்ளியில் படத்டயானது ஆைாரப்புள்ளியில் 
பபாருந்தியுள்ளது என்பதையும் அது பபாருந்தியுள்ளது என்பதையும் அது 
எவ்விை ைளரவ்ுமின்றி இறுக்கமாக எவ்விை ைளரவ்ுமின்றி இறுக்கமாக 
இழுக்கப்படட்ுள்ளது என்பதையும் இழுக்கப்படட்ுள்ளது என்பதையும் 
திருகிய நிதலயிநலா முறுக்கிய திருகிய நிதலயிநலா முறுக்கிய 
நிதலயிநலா இல்தல என்பதையும் நிதலயிநலா இல்தல என்பதையும் 
சரிபாரக்்கவும்சரிபாரக்்கவும்

பைாழிற்சாதலயில் பபாருை்ைப்படட் காரின் குழந்தைக் 
கடட்ுப்பாடட்ு ஆைாரப்புள்ளிதயக் கை்டுபிடிை்து (உங்களால் 
கை்டுபிடிக்க முடியவில்தல என்றால், கார ்தகநயடத்டப் 
பாரக்்கவும்), உங்கள் காரின் சரியான ஆைாரப் புள்ளிதய ைான் 
நீங்கள் பயன்படுை்துகிறீரக்ள் என்பதை உறுதி பசய்யவும்.

ஏறக்குதறய 30 மாைங்கள் 
வதர வயதுதடய 

குழந்தைகளுக்கானது

குழந்தைகள் அடுை்ை இர்ுக்தக நிதையிை் அமரும் பக்குவை்தை அதைவைற்கு முன்பு அந்ை இருக்தகக்குச ்சசை்ைக்கூைாது குழந்தைகள் அடுை்ை இர்ுக்தக நிதையிை் அமரும் பக்குவை்தை அதைவைற்கு முன்பு அந்ை இருக்தகக்குச ்சசை்ைக்கூைாது 
என்பது முக்கியமானைாகும். ஏசனனிை், இது அவர்களுக்கு கடுதமயான காயை்தை ஏற்படுை்ைைாம். உங்கள் இருக்தகயிை் உள்ள என்பது முக்கியமானைாகும். ஏசனனிை், இது அவர்களுக்கு கடுதமயான காயை்தை ஏற்படுை்ைைாம். உங்கள் இருக்தகயிை் உள்ள 

தைாள்பை்தை அதையாள குறியிடுகதள வழிகாை்டுைலுக்கு எப்தபாதும் பயன்படுை்ைவும்.தைாள்பை்தை அதையாள குறியிடுகதள வழிகாை்டுைலுக்கு எப்தபாதும் பயன்படுை்ைவும்.

முன்புறமாக 
நநாக்கியிருை்ைல்

இந்ை இருக்தக, பின்புறமாக 
நநாக்கியிருக்கும் இருக்தகயில் 

உடக்ாரக்கூடிய நிதலதய
கடந்து வளரந்்துவிடட் 
குழந்தைகளுக்கானது.

உயரை்்தி

இந்ை இருக்தக 
குழந்தைதய நமநல

உயரை்்துகிறது, இைனால் 
வயது வந்நைாருக்கான 

இருக்தகபடத்ட பபாருந்தும்.

இருக்தக படத்ட

உங்கள் குழந்தை இருக்தக 
படத்டதயப் பபாருை்திக்பகா-

ள்ள ையாராகிவிடட்ைா என்பதை 
கை்டறிய 5-படிநிதல பரிநசா-

ைதனதய நமற்பகாள்ளவும்.

பாதுகாப்பாக 
சைாைங்குைை்

படத்டகள் நைாள்படத்ட 
உயர அளவாக இருக்க 
நவை்டும்.

குழந்தைகள் 
இருக்தகயில் உள்ள 
குதறந்ைபடச் 
மற்றும் அதிகபடச் 
உயர அதடயாள 
குறியீடுகநளாடு 
ஒப்பிடட்ு சரிபாரக்்கவும்.

படத்டகள் திருகிய 
நிதலயில் இல்தல 
என்பதையும் அதவ 
ஒருவிரல் அகல ைளரவ்ு-
டன் உடம்நபாடு ஒடட்ி-
க்பகாை்டிருக்கின்றன 
என்பதையும் உறுதி 
பசய்யவும்.

பின்பக்க இதைப்புப் 
படத்ட சரியான 
ஆைாரப்புள்ளியில் 
இதைக்கப்படட்ுள்ளைா 
என்பதை உறுதி 
பசய்யவும்.

அவரக்ளது 
முதுகுப்பகுதியும் 
ஆசன பகுதியும் 
கார ்இருக்தகயில் 
இதடபவளியின்றி ஒடட்ி 
பபாருந்தியுள்ளவாறு 
உங்கள் குழந்தைதய
உடக்ார தவக்கவும்.

இருக்தகபடத்ட 
இறுக்கமாக உள்ளது 
என்பதை உறுதி 
பசய்ய, கார ்இருக்தக-
தய நிதலயாக உரிய 
இடை்தில் தவக்கவும். 



அதனை்துவிை* குழந்தைகளுக்கான கார ்இருக்தககளுக்கும், 
சூழுதறகளுக்கும், இதைப்புப் படத்ட நநராக இருக்க 
நவை்டும். ஆைாரப்புள்ளிதய எடட்ுவைற்கு ஒரு நீடட்ிப்பு 
இதைப்புப் படத்ட உங்களுக்குை் நைதவப்படலாம். 

பின்புறமாக நநாக்கியிருக்கும் இருக்தக என்னும் 
நபாது, நிதலப்படுை்தி படட்ிதயப் பயன்படுை்ை நிதனவு 
பகாள்ளவும்.

இருக்தகபடத்ட அல்லது ஐநசாஃபிக்ஸ் இதைப்பிகள் என 
இவற்றில் ஏநைா ஒன்தற பயன்படுை்துங்கள்.

குழந்தை உயரை்்தி 
இருக்தகயிலிருந்து ஒரு குழந்தைதய 
இட மாற்றம் பசய்வைற்கு முன்பு, 
அவரக்ள் இசந்சாைதனயின் 5 அவரக்ள் இசந்சாைதனயின் 5 
படிநிதலகள் அதனை்தையும் படிநிதலகள் அதனை்தையும் 
பூரை்்தி பசய்கிறாரக்ளா என்பதை பூரை்்தி பசய்கிறாரக்ளா என்பதை 
உறுதிப்படுை்ைவும்.உறுதிப்படுை்ைவும்.
அவரக்ள் இந்ை 5 படிநிதலகள் 
அதனை்தையும் பூரை்்தி 
பசய்யவில்தலபயன்றால், அவரக்ள் 
உயரை்்தி இருக்தகயிநலநய இருக்க 
நவை்டும்.
ஏறக்குதறய 145 பச.மீ.-ல் இது 
காைப்படும்.

இருக்தகயானது AS/NZS 1754 என்பதைக் காை்பிக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்படட் ஆஸ்திநரலிய ைரநிரை்ய ஒடட்ுப்படை்திதனயும், 
குறியிடுைதலயும் பகாை்டுள்ளது என்பதை உறுதி பசய்யவும். 
அந்ை ஒடட்ுப்படங்கதள நசைப்படுை்ைநவா அல்லது நீக்கநவாநசைப்படுை்ைநவா அல்லது நீக்கநவா 
கூடாது. பபாருை்ைமான ஒடட்ுப்படங்கள் இல்லாை இருக்தககதளப் 
பயன்படுை்ைக் கூடாது.

குழந்தைகள் உடக்ாருவைற்கு மிகவும் பாதுகாப்பான இடம் என்பது 
பின்புற இருக்தககள் ஆகும் 12 வயதிலிருந்து, 145 பச.மீ.-க்கு நமல் 
உயரம் உள்ள குழந்தைகள் முன்பக்க இருக்தகயில் உடக்ாரலாம்.

பசயல்பாடட்ில் உள்ள காற்றுப்தப பபாருை்ைப்படட் வாகனங்களில் 
பின்புறமாக நநாக்கியிருக்கும் இருக்தககதள ஒரு நபாதும் 
பபாருை்ைாதீரக்ள்.

குழந்தைகளுக்கான கார ்இருக்தகக்கு குழந்தைகளுக்கான கார ்இருக்தகக்கு 
உரிய பாதுகாப்புஉரிய பாதுகாப்பு

ஐந்து படிநிதல பரிநசாைதனஐந்து படிநிதல பரிநசாைதன

முதுகுப்புறம் 
வாகன 
இருக்தகயில் 
சாய்ந்திருை்ைல்

இருக்தகயின் 
முதனயில் 
முடட்ிகள் 
மடங்கியிருை்ைல்

மடிப்படத்டகள் 
பைாதடகளின் 
நமற்புறம் மீது 
ைாழ்ந்திருை்ைல்

நைாள்படத்ட 
படத்டயானது  
நைாள்படத்டயின் 
நடுவில் குறுக்காக 
இருை்ைல்

பயை நநரம் 
முழுவதும் இந்ை 
நிதலயிநலநய
இருக்க முடியும்.

1 3 4 5

நமலும் விவரங்களுக்குநமலும் விவரங்களுக்கு ELAA-வின் பாதுகாப்பாக பைாடங்குைல் இதையைளை்திற்கு பசல்லுங்கள்.-வின் பாதுகாப்பாக பைாடங்குைல் இதையைளை்திற்கு பசல்லுங்கள். www.childroadsafety.org.au
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சரிபசய்யக்கூடிய 
இதைப்புப் படத்ட

இதைப்புப் படத்ட

நிதலப்படு-
ை்தி படட்ி

குழந்தைகள் இருக்தகக்கான 
சரியான ஆைாரப் புள்ளிதய 
நீங்கள் பயன்படுை்துகிறீரக்ள் 
என்பதை உறுதி பசய்யவும்.
இந்ை வதரபடை்தில் 
காை்பிக்கப்படட்ுள்ள 
பகுதிகளில் நீங்கள் இவற்தற 
காைலாம்.
சரியான ஒன்தறக் 
கை்டுபிடிப்பைற்கு 
உங்கள் கார ்தகநயடத்டப் 
பயன்படுை்ைவும்.

ஐநசாஃபிக்ஸ் (ISOFIX) 
இதைப்பிகளுடன் கூடிய 
கார ்இருக்தககளில் 
மடட்ுநமமடட்ுநம கீழ் ஆைாரப் 
படத்ட மற்றும் கடினமான 
கீழ் ைாழ்ப்பாதள 
காை்பிக்கப்படட்வாறு 
பயன்படுை்ைப்பட 
நவை்டும்.

நமற்புற இதைப்பு ஆைாரம்

பின்புற அடுக்கு 
இதைப்பு 
ஆைாரம்

கீழ் ஆைாரப் 
படத்ட

கடினமான கீழ் 
ைாழ்ப்பாள்

பின்பக்க 
இதைப்பு 
ஆைாரம்

ைதர
இதைப்பு 
ஆைாரம்


